OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 1/2019
Onsdag d. 13. februar kl. 19.00
Klublokalet Højene Skole
Afbud: Susanne Arildsen, Allan Reiche og Lene Bank

1. Konstituering:
Bestyrelsen fortsætter uændret, da ingen har ytret ønske om andre funktioner.
Formand Kjeld Arildsen
Næstformand Lene Bank
Kasserer Ellen Thomsen
Sekretær Hanne Bak-Mikkelsen
Kortudvalg Susanne Arildsen
B&U udvalg Allan Reiche
Træningsudvalg Kirsten Holdensen
Skovudvalg Kjeld Arildsen
Sponsorudvalg Susanne Arildsen
Innovation Ann Dissing
2. Siden sidst:
# Facebookmødet var velbesøgt. 15-20 deltagere, heraf var tre tennisklubber, to fodboldklubber, en
håndboldklub samt golfklubben repræsenteret foruden OKV s deltagere.
På bestyrelsesmødet drøftes, hvad OKV kan bruge en FB side til. FB gruppen fungerer fint, er levende. FB
siden kunne bruges til at promovere enkelte events. Evt. med link til OKV hjemmesiden.
# NOU repræsentantskabsmøde: OK vendelboernes forslag blev vedtaget ” OK Vendelboerne har sendt
forslag om afkortning af baner til Natløb for D70 og H80 med en fremtidig længde på 2,3 km”
Der var genvalg til NOU bestyrelsen. OKV var repræsenteret på mødet.
3. Økonomi:
% nyt
Aktuelt 127 medlemmer
4. NJ2D20:
Det besluttes at løbet afholdes i Højengran og Kirkemilen. Naturstyrelsens betingelse for at løbet afvikles i
Skagen er, at der afvikles løb på hver sin side af banen/hovedvejen – en etape på hver side.
Placering af mål og beregning ift. stævneplads drøftes.
Fortræning og natløb i Bunken, alternativt i Ålbæk.
Alternativ til E-timing drøftes. Hvor mange lejebrikker bruges af nordmænd? Sport I-dent kunne være et
alternativ.
5. Kommende aktiviteter:
# Hjertestart genopfriskningskursus planlægges 14/3. Indbydelse sendes ud med næste ugebrev.
# Sæby sprinten 15-16/7-19 annonceres lokalt i forbindelse med forårsfest i Nellemands Have 25/5
6. Klubudvikling:
Intet nyt vedr. Horsebækhyttens fremtid. Deadline formodes 1. april.
7. Ungdomsudvalg:

Træning fortsætter henover vinteren. Fin tilslutning
8. Kortudvalg:
Gideminas er hyret til at tegne 14 km2 uspecificeret i år. Det besluttes at Højengran og Uggerby tegnes i
2019. Evt. Tornby 2020. Tolne 2021 mhp på NJ2D22?
9. Træningsudvalg:
# Alle klubløb 2019 er besat☺ Inkl. 2. påskedag.
# Klubaften omkring banelægning planlægges til 30/10 – kombineret med fordeling af klubløb 2020.
# Klubtur med træningsmoment opgives i 2019, da der ikke afholdes Gudenådyst i år – absolut bedste
terræn til et sådant arrangement.
10. Skovudvalg:
Opdatering af skovmappen digitaliseres og lægges på hjemmesiden under ”Internt” Ved ændringer, hentes
mappen ned, ændringer laves og mappen uploades igen via Webmaster Jan. Akkurat som med
kortfiler.
11. Evt.
Vi har fortsat en udfordring med print af løbskort i ok kvalitet og til rimelig pris efter bogtrykker Vestergaard
er gået konkurs. Der indhentes oplysninger fra AOK, der benytter A3 printer samt fra aktuelle
trykkeri. Hvis løsningen bliver, at klubben indkøber printer, skal banelægger teams´ene orienteres
herom. De skal have adgang til printeren foruden der skal forefindes guide til brug heraf.
12. Næste møde:
Ann laver Doddle uge 14-15.

Mødet slut 21.30

Referent Hanne Bak-Mikkelsen

